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Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy
Niezłomnych w Weryni
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W dniu 1 marca br. po raz dziesiąty w Polsce obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Gminne uroczystości upamiętniające żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego odbyły się w piątek,
28 lutego w miejscowości Werynia. Udział w nich wzięli, m.in. przedstawiciele samorządu kolbuszowskiego, służb mundurowych,
instytucji oraz społeczność szkolna.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów
pod tablicą pamiątkową przy Szkole Podstawowej
w Weryni, której patronem jest major Józef BatoryŻołnierz Niezłomny zamordowany 1 marca 1951
r. z rąk komunistycznych oprawców w więzieniu
na warszawskim Mokotowie. Wiązanki pod tablicą złożyli, m.in. w imieniu Posła na Sejm RP
Zbigniewa Chmielowca- Lucyna Kwaśnik, mjr
Tomasz Mazur Zastępca Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Mielcu, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, Emil Wilk Zastępca Przewodniczącego
Rady Powiatu, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej,
Jan Szadkowski Prezes Zarządu Związku Sybiraków w Kolbuszowej, Franciszek Batory Wiceprezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Rzeszowie, Ryszard Skowron Prezes Zarządu oddziału
powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej, Zbigniew
Pytlak Sołtys Weryni, Grzegorz Starzec Dyrektor
SP w Weryni wraz z nauczycielami i uczniami oraz
rodzina mjr Józefa Batorego.
Następnie zebrani na czele pocztów sztandarowych
szkół oraz OSP przeszli do kościoła parafialnego
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Podczas
Mszy Świętej okolicznościową homilię wygłosił
ks. Proboszcz Jarosław Depczyński. Po nabożeństwie i przejściu do szkoły zgromadzeni goście
obejrzeli program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów oraz nauczycieli ze SP w Weryni.
Wręczono również nagrody laureatom konkursu
plastycznego i konkursu wiedzy o patronie szkoły.

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego
Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach
wierzących nadzieję i radość.”
św. Jan

Paweł II

Na czas przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości
i wytchnienia od codziennych obowiązków.

Niech ten okres wielkanocny napełni wszystkich
wiarą, nadzieją i miłością, a rodzinnym spotkaniom towarzyszy
atmosfera pokoju i życzliwości.

Wesołego Alleluja!
Krzysztof Wilk
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wielkanoc 2020

Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej
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APEL BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ
z dnia 15 marca 2020 r.
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KOLBUSZOWA!
Nadszedł dla nas wszystkich czas próby. Wykażmy
się odpowiedzialnością i bądźmy solidarni.
Musimy sobie wzajemnie pomagać w codziennym
życiu, aby powstrzymać rozszerzającą się epidemię
koronawirusa. Ograniczajmy do minimum wyjścia
z domu. Zwróćmy szczególną uwagę na seniorów,
osoby niepełnosprawne, samotne. Potrzebna jest
pomoc sąsiedzka, pomoc wolontariuszy. Korzystajmy z tele-porad, z Internetu, z e-recept, dokonujmy płatności rachunków, podatków, rachunków
za media, korzystając z e-bankowości.

Stosujmy się do zaleceń służb sanitarnych, ministra
zdrowia, wojewody podkarpackiego i obowiązujących ograniczeń wynikających z ogłoszonego
w dniu 13.03.2020 r. Stanu Zagrożenia Epidemicznego.
Śledźmy na bieżąco informacje w mediach oraz na
stronie internetowej: www.kolbuszowa.pl.
Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą w tym czasie funkcjonować
skupiając się na niesieniu pomocy mieszkańcom
i załatwiając najpilniejsze sprawy.

Dziękuję za zrozumienie, serdecznie pozdrawiam.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
Ważne informacje o zagrożeniu epidemiologicznym na bieżąco umieszczane są na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl. Prosimy mieszkańców gminy Kolbuszowa o śledzenie naszej
strony w celu sprawnej wymiany informacji w tym
wyjątkowym okresie.

INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kolbuszowej - tel. 17 2271 150, 606 946 473
lub 782 496 856.
2. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia działająca całodobowo, siedem dni w tygodniu pod
numerem telefonu 800-190-590.

Ponadto podajemy numery telefonów:
3. Całodobowy numer telefonu do Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej 17 2275 310.
4. Numer telefonu do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w godz. pracy Urzędu (poniedziałek
8.00-16.00; od wtorku do piątku 7.30-15.30)17 2271 333

5. Numer telefonu do Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w godz. pracy
Ośrodka- 17 2271 133 lub 17 2274 651
6. Numer telefonu do Straży Miejskiej w Kolbuszowej całodobowy nr alarmowy 601 909 026.

Zarządzenie nr 133/2020
Burmistrza Kolbuszowej
Z DNIA 12 MARCA 2020 ROKU
W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH FORM UDZIELANIA POMOCY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOLBUSZOWA
Na podstawie art. 21b ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 7
marca 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:
§1 Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości
wystąpienia sytuacji kryzysowej określa się szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom
gminy Kolbuszowa.
§2 Ustala się wykaz szczególnych form udzielania
pomocy dla mieszkańców gminy Kolbuszowa.
1) Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup

środków czystości dla osób i rodzin spełniających
następujące kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701 zł. netto;
b) dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528 zł. netto na osobę w rodzinie.
2) Pomoc niepieniężna:
a) udzielenie schronienia;
b) zapewnienie posiłku lub żywności;
c) pomoc rzeczowa w postaci odzieży i artykułów
gospodarstwa domowego;
d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne.
pod warunkiem, że osoba lub rodzina nie jest objęta kwarantanną.

3) Uwzględnienie w wykazie, o którym mowa
w ust.1, następuje na wniosek osoby wymagającej
wsparcia lub jego opiekuna prawnego.
§3 Do kontaktów dotyczących szczególnych form
udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Kolbuszowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej.
§4 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Kolbuszowej.
§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba
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NIECH ŻYJE TEATR, NIECH ŻYJE ,,BAL’’!

Wystawienie kolejnego przedstawienia przez teatr Ewy i Ryszarda Szilerów spowodowało jak zwykle spore ożywienie wśród
mieszkańców miasteczka nad Nilem.
Premiery w kolbuszowskim domu kultury tym
razem doczekał się ,,Bal”, napisana (podobnie jak
wszystkie poprzednio wystawione) przez Ryszarda
sztuka. Dramat powstał na zamówienie aktorów
spragnionych utworu podobnego do tego, jakim
pięć lat temu debiutowali. Mistrz, człowiek nadzwyczaj spolegliwy powiedział, czemu nie i napisał bardzo dobry dramat. Podobnie jak w ,,Małomiejskiej Balladzie” pretekstem do ogólnoludzkich
przemyśleń i uogólnień jest niezwykle ciekawa
historia naszego miasteczka (wciąż jeszcze nieodkryta). Teatr, w którym Sziler jest twórcą, reżyserem, scenografem, kostiumologiem, aranżerem
ma od początku liczne grono wiernych aktorów
amatorów, dla których i,, pod” których pisze. Reżyserię z żoną tworzą w zgodnym, polonistycznym
stadle. Ewa gra w nim rolę drugiego reżysera,
pierwszego krytyka, recenzenta i dobrej duszy.
Najnowsza sztuka stała się dla teatru, jak dotychczas, największym wyzwaniem i najtrudniejszym
do zrealizowania zadaniem scenicznym. Do ponad
czterdziestu ról udało się ostatecznie zaangażować dwudziestu siedmiu aktorów, zmodyfikować
i dostosować do nich treść literacką. Optymistycznie Sziler założył, że ta metoda pracy z aktorem
sprawdzi się również przy tym spektaklu. Trzeba
przyznać, że miał rację. Podchodząc indywidualnie
do każdej postaci, wykorzystując naturalne predyspozycje osób, traktując je po partnersku, osiągnął
efekt, którym było bardzo udane przedstawienie!
Wystawione na scenie kolbuszowskiego domu
kultury w ostatnią niedzielę karnawału 2020 roku.
Reżyserzy, aktorzy, wszyscy byli ogromnie zaskoczeni ,,że aż tak dobrze im wyszło”. Sukces
należy przypisać widocznemu na scenie wyjątkowemu zgraniu występujących. Każdy z aktorów nie tylko dobrze zagrał, ale też trzymał przysłowiowe kciuki, żeby innym też się udało. No
i wszystkim wszystko wyszło! Osoby obsadzone w bardziej rozbudowanych rolach stworzyły

fot. Magdalena Małaczyńska
interesujące kreacje. Można tu wymienić postać
małomiasteczkowego wodzireja, odegraną przez
Karola Wesołowskiego, czy panią sprzątającą,
w roli której zobaczyliśmy Jolantę Dragan, dwóch
kolbuszowskich Żydów zagranych - Haar przez
Dariusza Pawlinę, Lejbowicz przez debiutanta
Tomasza Koczura. Z ostrymi jak brzytwy językami
plotkując wystąpiły mieszczki przedstawione przez
Elżbietę Czachor i Barbarę Nycek. Pozostali każdy,
w swojej roli był jedyny, najlepszy i niezastąpiony.
Wystąpili tak prawdziwie, że wydawało się że to
bal był, a nie ,,Bal” grano!
W finale sztuki Katarzyna Liszcz-Starzec rewelacyjnie wyśpiewała, piękną pełną nostalgii piosenkę (Osieckiej i Krajewskiego ) ,,Niech żyje bal”,
wywołując gorące brawa wyraźnie zadowolonej ze
spektaklu publiczności. Po występie i odebraniu
gratulacji od wicemarszałek Ewy Draus (aktorki
teatru, która zawiesiła w nim udział ze względu

na nadmiar obowiązków), burmistrza Jana Zuby
oraz dyrektora Wiesława Sitki, zdmuchnięto pięć
świeczek z pysznego tortu urodzinowego (na pięciolecie Teatru Amatorskiego im. Aleksandra Fredry). Jak przystało na bohemę miasteczka, (nieco
chwiejnym) karnawałowym krokiem, prowadzeni
przez wodzireja, aktorzy udali się w miasto do
nielicznych otwartych jeszcze lokali gastronomicznych. W których zaczęli ponownie odgrywać swoje
role, wzbudzając sensację i ożywienie wśród smętnych bywalców tych przybytków! Ryszard i Ewa
Szilerowie natomiast spokojnie udali się do domu,
żeby pierwszy raz od kilku dni się wyspać. Podejrzewać można, że we śnie zobaczyli teatr swój…,
zwartą zintegrowaną, niezłą grupę aktorską, dla
której dalej warto tworzyć i poświęcać spokojne
i uporządkowane życie w modrzewiowej samotni.
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Komunikat MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Sopłecznej w Kolbuszowej
SZANOWNI PAŃSTWO
W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19
(koronawirus) oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu zarażeniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kolbuszowej od dnia 16
marca 2020 r. wstrzymano osobiste przyjmowanie
interesantów.
Udzielanie informacji przez pracowników
M-GOPS w Kolbuszowej będzie się odbywać
wyłącznie telefonicznie oraz drogą e-mail (adres
e-mail: ops@mgops.kolbuszowa.pl)
Kontakt osobisty wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
NUMERY KONTAKTOWE:
603 882 042 – infolinia M-GOPS w Kolbuszowej, dla osób objętych kwarantanną domową oraz
pozostające w izolacji (zgłoszone do Sanepidu),
w szczególności osoby starsze, chore, samotne –
w sprawie uzyskania niezbędnych informacji oraz
zgłaszanie potrzeb w zakresie:
→ dostarczania posiłku, żywności, lekarstw,
→ uzyskania informacji o numerach telefonów,
pod którymi są udzielane porady psychologiczne.
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00
W pozostałych godzinach prosimy o kontakt na
adres mail: ops@mgops.kolbuszowa.pl
17 227 11 33 – w sprawie: świadczeń z pomocy
społecznej, usług opiekuńczych
17 740 79 18 – w sprawie: świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych (500+) oraz funduszu
alimentacyjnego
Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, jednak w obecnej sytuacji należy podjąć odpowiednie
kroki, by zadbać o bezpieczeństwo zarówno miesz-

Panu

Ryszardowi Haptasiowi
Dyrektorowi Zespołu Oświatowego
Miasta i Gminy Kolbuszowa
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają:
Burmistrz Kolbuszowej oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego

kańców jak i pracowników Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kolbuszowej udzielana jest pomoc w postaci
poradnictwa i wsparcia psychologicznego pod
numerem telefonu:
725 600 666 - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 20.00

Wsparcie dla osób starszych, chorych, samotnych, mieszkających na terenie Gminy
Kolbuszowa
Osoby starsze, chore, samotne, które nie są
w stanie samodzielnie zrobić podstawowych
zakupów spożywczych oraz higienicznych
i nie mają bliskich lub sąsiadów, którzy mogliby je zrobić, mogą skorzystać z pomocy
pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Wolontariuszy.
Seniorzy mogą dzwonić pod nr telefonu 17
2271 133 i zgłaszać swoje potrzeby w dni robocze:
Poniedziałek, w godz. od 8.00 o 16.00
od wtorku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30
Za zakupy płaci osoba zainteresowana na
podstawie faktury wystawionej przez sklep
lub aptekę.
Osoby, które chcą skorzystać z tej formy
wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres
zamieszkania, nr telefonu.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin seniorów o zapewnienie swoim bliskim
szczególnej opieki oraz zaopatrzenie ich
w niezbędne produkty spożywcze, wodę oraz
artykuły higieniczne.
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KOLORY
Kolorowe życie,
jak kolorowa łąka
Bo obudziłam się dzisiaj
cała w skowronkach.
Szarość za oknem
kolorami się mieni.
Deszcz zaczął padać
Kolorowe krople spadać.
Nagie drzewa w kolory się ubrały
I nawet „dzień dobry” powiedziały.
Taki dzień się zdarza
jak kolorowa kamienna plaża.

BEZTROSKA
Świat do przodu
ciągle mknie,
niczym nie przejmuje się.
Ktoś się rodzi, Ktoś umiera
Niczym to dla świata.
Z urodzin się zaśmieje
Śmierć wyśmieje
Drwi z nas i z kata
Niczym to dla świata
Raz na górze urodziny
Raz na górze śmierć
Nic to świata nie obchodzi
Słońce wschodzi i zachodzi.

Lucyna Kwaśnik

Panu

Ryszardowi Haptasiowi
Dyrektorowi Zespołu Oświatowego
Miasta i Gminy Kolbuszowa
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają:
Przewodniczący oraz Radni Rady
Miejskiej w Kolbuszowej

Rodzinie zmarłego
Śp. Izydora Furgała
Żołnierza Armii Krajowej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają
Burmistrz Kolbuszowej
i Pracownicy Urzędu Miejskiego
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Z życia Przedszkola Niepublicznego
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej...
NIEZWYKŁY INSTRUMENT - KONTRABAS
Dnia 26 lutego odwiedził przedszkole p. Wojciech Front, nauczyciel gry
na kontrabasie (prywatnie tata Matyldy) ze swoim uczniem Nikodemem.
Przynieśli ze sobą kontrabasy, jeden olbrzymi, a drugi nieco mniejszy. Dzieci
mogły się wiele o tym niezwykłym instrumencie dowiedzieć, posłuchać, jak
grają obaj Panowie – w duecie lub solo – oraz same spróbować gry na nim.
Dziękujemy za przybycie i niezwykle ciekawą lekcję umuzykalniającą.

Przedszkole otrzymało również książkę ze specjalną dedykacją Gościa,
do której ilustracje stworzyła p. Agata.

Pani Agata Front gościem przedszkola.

Przedszkole odwiedził p. Wojciech Front, nauczyciel gry na kontrabasie
ze swoim uczniem Nikodemem.

DZIEŃ NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO
Według najnowszych danych, na świecie żyje już tylko od 22 do 31 tysięcy
niedźwiedzi polarnych - alarmuje organizacja WWF w przesłanej PAP informacji prasowej. Jak podkreśla WWF, nie jest to sytuacja nowa: już w 1982
roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody wpisała niedźwiedzia polarnego do „Czerwonej księgi gatunków zagrożonych” - ostrzegając, że jest to
gatunek narażony na wyginięcie. Głównym zagrożeniem dla tych zwierząt są
aktualnie zmiany klimatu, przez które gwałtownie zmniejsza się ich obszar
do życia. 27 lutego obchodzony jest Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Z tej
to okazji grupa „Słoneczek” próbowała szukać odpowiedzi na pytania: Jak
wygląda niedźwiedź polarny? Gdzie mieszka? Co je? Dlaczego niedźwiedzie
polarne nie marzną?
Dzieci miały okazję oglądnąć prezentację multimedialną o tym zwierzątkach, wysłuchać bajeczki o „Foczce i niedźwiadku” oraz wykonać pracę
plastyczną.

Przedszkolaki wcieliły się w rolę ilustratorów i powstały przecudowne prace
do książeczki p. Agaty.

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

SPOTKANIE Z ILUSTRATOREM BAJEK
W obecnym roku szkolnym priorytetem dla przedszkola jest przybliżanie
literatury dziecięcej najmłodszym, dlatego przedszkole stara się cały czas
podejmować wiele inicjatyw z tym tematem związanych. Jedną z nich było
zaproszenie ilustratorki bajek dla dzieci. 4 marca przedszkole gościło w grupie
„Aniołków” p. Agatę Front (prywatnie mamę Matyldy), człowieka wielu pasji.
Obecnie pracuje w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ale pracowała
również jako specjalista ds. promocji w firmie projektującej elektronikę,
jako nauczyciel w szkole oraz grafik w studiu reklamy. W wolnych chwilach
zajmuje się tworzeniem własnych tekstów, a także ilustruje bajki. I właśnie
w charakterze ilustratora bajek przybyła do przedszkola. Dzieci miały okazję
dowiedzieć się na czym polega ta praca, jak to się stało, że p. Agata podjęła
się tej sztuki. Gość przyniósł dla każdego dziecka książeczkę z opowiadaniem
p. Agaty, w której brakowało ilustracji. Przedszkolaki wcieliły się w rolę
ilustratorów i powstały przecudowne prace.

W grupie „Aniołków” miały miejsce zajęcia otwarte dla rodziców nt.
„Z matematyką za pan brat, już od najmłodszych lat”.
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Dnia 5 marca w grupie „Aniołków” miały miejsce zajęcia otwarte dla
rodziców, nt. „Z matematyką za pan brat, już od najmłodszych lat”. Zajęcia odbyły się w ramach programu własnego z zakresu edukacji matematycznej
realizowanego w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym. W zabawach
w formie konkursu dzieci mogły zaprezentować swoim rodzicom umiejętności
matematyczne. Dzieci znakomicie dawały sobie radę z różnymi zadaniami
matematycznymi, które wywoływały u nich wiele emocji. Przedszkolaki
wraz z p. Anią bawiły się świetnie. Mamy nadzieję, że również dla rodziców,
spotkanie było owocnie spędzonym czasem, pozwalającym zaobserwować,
jak wygląda praca z przedszkolakami, jak radzą sobie z emocjami, zadaniami.

KONKURS RECYTATORSKI
10 marca odbył się w ochronce międzyprzedszkolny konkurs recytatorski
pn. „W świecie wierszy dla dzieci Juliana Tuwima i Jana Brzechwy”. Konkurs
został poprzedzony piosenkami, których autorem jest Jan Brzechwa oraz inscenizacją wiersza „Żuk” również tego poety, w wykonaniu przedszkolaków
z ochronki.
Wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima to klasyka literatury dziecięcej.
Dorobek obu poetów jest niezwykle bogaty. Wierszowane historyjki poetów
są lubiane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Wiersze Jana Brzechwy to
świat pełen przygód, w którym głównymi postaciami są zwierzęta (hipopotam,
kaczka, kwoka, żuk, stonoga, pies, jeż, żaba, wrona, ślimak) i rośliny (pomidor, koper, szczypiorek, kalarepka, groch, pietruszka, cebula, burak, fasola).
Poza humorem, utwory zawierają zaskakujące zakończenie, często poprzez
zaprezentowaną historyjkę, uczą i wychowują, ośmieszają naganne zachowanie, a pochwalają dobre. Z kolei Tuwima poezja dla dzieci jest napisana
językiem dowcipnym, utwory przedstawiają jakiś fragment rzeczywistości,
a wiele z wierszyków ma ukryty morał lub przesłanie.
Celem konkursu była popularyzacja poezji dziecięcej Juliana Tuwima i Jana
Brzechwy, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie działań dzieci
w różnych formach aktywności, zachęcanie do występów na scenie, uczenie
rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Konkursy recytatorskie z zasady promują kulturę języka, upowszechniają
kulturę słowa, umiejętność sprawnego posługiwania się różnymi formami
literackimi. Pobudzają także twórcze zainteresowania dzieci, przybliżają literaturę ojczystą. Poezja odgrywa bardzo istotną rolę w kształceniu i wychowaniu dzieci, bowiem oddziałuje na nasze myśli, uczucia, emocje i zachowanie,
rozwija wrażliwość na piękno języka. Ponadto z całą pewnością rozwija nie
tylko zainteresowania, ale też poszerza horyzonty myślowe, daje możliwość
zrozumienia innych ludzi, a przez to otaczającego świata. Należy zatem
zauważyć, że doświadczenia zdobyte przez dzieci w obcowaniu z poezją
zaowocują w przyszłości pewnym obyciem literackim, przygotują ucznia do
odbioru dojrzalszej literatury i innych form sztuki.
Do konkursu przystąpiło 18 dzieci z 7 przedszkoli. Uczestnicy prezentowali
bardzo wysoki poziom, wykazali się znakomitą znajomością często bardzo
długich tekstów, ciekawą ich interpretacją, posiadaniem interesujących
strojów i rekwizytów.
Jury konkursu w składzie p. Anna Stec, p. Anna Halat-Kaźmierczak,
p. Monika Czachor przyznało:
I miejsce: Iga Bryk – Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej
Michał Tomoń – Przedszkole Niepubliczne pw. Św. Józefa w Kolbuszowej
II miejsce: Kacper Sobczyk – Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej
Zofia Tomczyk – Przedszkole Niepubliczne pw. Św. Józefa w Kolbuszowej

Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników międzyprzedszkolnego konkursu
recytatorskiego.

SUKCESY PRZEDSZKOLAKÓW
Niezwykłą satysfakcję sprawia nam dzielenie się radościami przedszkolaków z osiąganych przez nie sukcesów.
Pierwszym z nich jest Wyróżnienie Specjalne dla Michałka Tomonia
z grupy straszaków. Wziął on udział w konkursie pt. „Mój przyjaciel Miś
Uszatek”, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek”, w którym ochronka bierze udział.
Dziś, Miś Uszatek nie jest już tak popularny jak kiedyś. Najmłodsi rzadko
sięgają po książki z przygodami sympatycznego pluszaka, autorstwa Czesława
Janczarskiego. W trosce o to, aby tak kultowa postać nie została zapomniana,
Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle zaprosiło dzieci z placówek oświatowych z całej Polski oraz poza jej granicami do udziału w Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym z okazji 63. urodzin najbardziej znanego misia
w Polsce pod hasłem „Mój Przyjaciel Miś Uszatek”.
Michałek Tomoń został zaproszony na uroczystą galę rozdania nagród,
na którą przybył sam Miś Uszatek. Sukces Michałka jest tym większy,
że na konkurs wpłynęło niemal 600 prac z 470 placówek, w tym zza granicy.
Gratulujemy!!!
Kolejnym sukcesem jest nagroda Grand Prix w konkursie plastycznym
pod hasłem „Podwodny świat” organizowanym przez Publiczne Przedszkole
nr 1 w Kolbuszowej dla grupy straszaków. Przedszkolaki pod kierunkiem
p. Ani przygotowały plakat, który zasłużył na tę nagrodę. Gratulacje!!!
Anna Zawisza
Michałek Tomoń z dziadkiem podczas
u ro c z y s t e g o
rozstrzygnięcia i wręczenia
nagród w konkursie pt. „Mój
przyjaciel Miś
Uszatek”.

III miejsce: Pola Gul – Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej
Wiktoria Kosiorowska – Ochronka Cmolas
Wyróżnienia: Paweł Kurek – Niepubliczne Przedszkole im. Marii Montessori
Nikodem Sadolewski – Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek”
Julia Plis – Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej
Matylda Front – Przedszkole Niepubliczne pw. Św. Józefa w Kolbuszowej
Cieszymy się, że konkurs spotkał się z dużym odzewem zarówno ze strony
nauczycieli jak i przedszkolaków. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, dzieciom, członkom jury za zaangażowanie, poświęcenie swojego wolnego czasu.
Świat wówczas dopiero będzie szczęśliwy, gdy wszyscy ludzie mieć będą
dusze artystów, to znaczy, gdy z radością wykonywać będą swą pracę.
August Rodin

Nagroda Grand
Prix w konkursie plastycznym
pod hasłem
„Podwodny
świat” organizowanym przez
Przedszkole
nr 1 w Kolbuszowej dla grupy straszaków.
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Unikaj jak morowego powietrza!

Pić wódkę i być wesołym, bo smutnych prędzej choroba dosięgnie – takich rad mieszkańcy dziewiętnastowiecznej wsi udzielali
sobie w czasie epidemii. Jakie były inne sposoby radzenia sobie z zarazą?

Lęk przed epidemiami chorób był stałym elementem kultury naszych przodków, głęboko zakorzenionym i dawnym. Mówi nam o tym używane
w chłopskich gwarach i nie tylko słownictwo
odnoszące się do epidemii. Zarówno zaraza, jak
i morowe powietrze wywodzą się jeszcze z języków prasłowiańskich, od słów oznaczających
rażenie, czyli uderzanie, zadawanie ciosu i mór,
czyli śmierć. Chorób zakaźnych bano się do tego
stopnia, że same ich nazwy były obłożone silnym
językowym tabu. Nie wolno było ich wypowiadać,
bo wierzono, że może to przywołać tę chorobę.
Jeszcze do niedawna na wsi słowo cholera, dziś
pozbawione w dużej mierze pierwotnego ładun-

ku emocjonalnego, było ciężkim przekleństwem,
podobnie jak wszelkie wyrazy pokrewne, jak
cholernik, cholerny etc. Mówiono też, że należy
unikać czegoś lub kogoś jak zarazy albo morowego
powietrza. Aby móc przeklinać, a jednocześnie nie
ściągać na siebie ryzyka, wymyślano wyrazy zastępcze, podobne w brzmieniu, a jednocześnie nie
mające takiej niszczącej siły. Można było usłyszeć
gospodarzy wykrzykujących w złości do jasnej
cholewy!
Skąd zaraza?
Pamięć o powtarzających się epidemiach była
w kulturze ludowej stale obecna. Jeszcze w XIX w.
co 20-30 lat tereny zamieszkane przez Lasowiaków
i Rzeszowiaków nawiedzała cholera, która niosła
śmierć dziesiątkom mieszkańców poszczególnych
wsi. W ustnej tradycji żywa jest jeszcze pamięć
o epidemii tyfusu i czerwonki, które dotknęły ludność wsi tuż po pierwszej wojnie światowej.
Według ludowych wierzeń zarazę zwiastowały
niezwykłe wydarzenia, np. pojawienie się na niebie komety, nietypowe zachowanie zwierząt bądź
dostrzeżenie w okolicy kogoś obcego, zwykle

Drogowskaz kierujący na cmentarz choleryczny we
wsi Markowa. Fot. Janusz Radwański
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o niezwykłym wyglądzie – bardzo wysokiego mężczyzny, kobiety ubranej w białą płachtę, idącego
samotnie dziecka.
Epidemię można było też wywołać, łamiąc jakiś
zakaz lub tabu. W okolicach Baranowa Sandomierskiego wierzono, że, przychodząc w Wigilię
w odwiedziny w kożuchu, można przynieść zarazę. Kożuch należało zawiesić na płocie i dopiero
wchodzić do chałupy. Jeśli ktoś się zapomniał,
trzeba było rzucić za nim na drogę rozżarzonymi węglami. Chorobę mogło również sprowadzić
niszczenie krzaków bzu czarnego. Zaraza mogła
też przyjść do wsi jako kara za grzechy, np. złamanie zasady gościnności, jako skutek działania
diabła, czarownicy lub czarownika.
Szczególnie rozpowszechniona była wiara w to,
że choroby zakaźne przybywają wraz z wiatrem.
Stąd też obecna w Suplikacjach nazwa epidemii
– powietrze: Od powietrza, głodu, ognia i wojny
wybaw nas, Panie!
Jak się bronić?
Mimo że w XIX w. wiedza o bakteryjnym lub
wirusowym pochodzeniu chorób dopiero się upowszechniała nawet wśród lekarzy, ludzie dobrze
rozpoznawali związek między kontaktem z chorymi, a zachorowaniem i wiedzieli, że zarazę można
przywlec, podróżując między wsiami.
Przed chorobą można się było bronić, używając
środków będących częścią ludowej magii leczniczej, takich jak okadzanie chałupy zielem poświę-

conym w oktawę Bożego Ciała czy w święto Matki
Boskiej Zielnej (15 sierpnia). Wierzono, że epidemia skończy się, jeśli zwłoki zmarłych zacznie
się wywozić poza granice wsi. W Ropczyckiem
Seweryn Udziela odnotował przekonanie, że jeśli
sznury używane do spuszczania trumny do grobu
zmarłego wskutek zarazy podrzuci się w granice
innej wsi, w której cholery jeszcze nie było, choroba porzuci dotychczasową wieś i przeniesie się
w nowe miejsce.
Szczególnie silnie rozpowszechniona było przekonanie, że przed zarażeniem się zabezpiecza picie
alkoholu i że grupą szczególnego ryzyka są ludzie
smutni i wystraszeni. Zachowanie chłopów w czasie epidemii cholery w 1872 i 1873 r. opisuje Jan
Słomka:
Mówili wtedy, że najlepszym lekarstwem na cholerę jest pić jak najwięcej wódki, być wesołym
i nie bać się, bo bojących się najprędzej się czepi.
W Nagnajowie prawie wszyscy mieszkańcy wyszli
do pobliskiego lasu i nawet bydło wygnali i tam
przez jakiś czas siedzieli, wódkę pili i przy muzyce
tańczyli, ażeby o tej strasznej chorobie zapomnieć.
Doktorowi, który wtenczas objeżdżał wsie nawiedzone cholerą, zupełnie nie dowierzali, zalecanego
przez niego lekarstwa bali się jak ognia, zęby zacinali i nie chcieli brać do ust, rozpuszczając wieść
między sobą, że doktor daje truciznę, żeby cholerę
stłumić. Mówili, że kto wypił lekarstwo, to zaraz
umarł, a kto się bronił od wypicia lub uciekł przed
doktorem, to nieraz ozdrowiał.

11
Pomoc niebios
Zagrożeni przez epidemię i chorzy mieli swojego
patrona. Był nim św. Roch. Żył on w XIV w. i opiekował się chorymi na dżumę w czasie epidemii.
Gdy również i jego dosięgnęła choroba, ukrył się
w lesie, by nikogo nie zarazić. Od śmierci głodowej
uratował go pies, który codziennie przynosił mu
w pysku jedzenie. W końcu święty cudownie wyzdrowiał. Patronem chorych zakaźnie był również
św. Sebastian – męczennik, który za wyznawanie
nauki Chrystusa został z rozkazu cesarza Dioklecjana przywiązany do słupa i przeszyty strzałami.
Co pozostało?
Dziś najbardziej charakterystycznym materialnym
świadectwem czasów nawracających epidemii są
cmentarze choleryczne. Zmarłych na tę chorobę
nie chowano bowiem na zwykłych cmentarzach.
Grzebano ich w nowym miejscu, bez zachowania
zwykłego rytuału pogrzebowego, którego częścią
było m.in. czuwanie przy otwartej trumnie przez
trzy dni. Takie miejsca wiecznego spoczynku leżące poza granicami wsi są nieraz zapomniane i bywa
że tylko pojedynczy mieszkańcy pamiętają, gdzie
w XIX w. powstał taki cmentarz. Bywa jednak i tak
jak w Markowej, gdzie cmentarz choleryczny jest
przez mieszkańców pielęgnowany. Co roku też
markowianie idą tam z procesją, żeby pomodlić
się za ofiary cholery.
Janusz Radwański

***
Bibliografia:
Damian Drąg, Drzewa i krzewy w przestrzeni kulturowej mieszkańców Puszczy Sandomierskiej, [w:] Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, Kolbuszowa, 2014 r.
Marzena Marczewska, Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam, Kielce, 2012.
Jan Słomka, Pamiętniki włościanina, Tarnobrzeg, 1994.
Seweryn Udziela, Materyjały etnograficzne z miasta Ropczyc i okolicy, Kraków, 1886.
Małgorzata Wierzbicka, Medycyna ludowa – ślady dawnych praktyk leczniczych, [w:] Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, Kolbuszowa, 2014 r.

Komunikat z dnia 16 marca 2020 r.
DOTYCZĄCY REORGANIZACJI PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KOLBUSZOWEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI
INTERESANTÓW
OD DNIA 17 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA Urząd Miejski w Kolbuszowej nie prowadzi
obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie
z klientem. Podjęte kroki podyktowane są troską
o bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzkie.
KASY URZĘDU ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE DO
ODWOŁANIA. Zalecamy, aby płatności podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie
odpadami oraz innych dochodów gminy dokonywać w formie elektronicznej.
W sprawach bardzo ważnych, terminowych, albo
w kwestii odbioru pilnych zaświadczeń, możliwa

będzie wizyta w urzędzie, ale tylko po uprzednim telefonicznym ustaleniu jej terminu. Prosimy
o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz za pośrednictwem e-PUAP- /dx1vjf839g/skrytka.
Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych
numerów telefonów:
• Sekretariat Urzędu (Centrala)- 17 2271 333
• Urząd Stanu Cywilnego- 17 2271 513

• Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych- 17 2272 583
• Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Piekarska) -17 2272 222
• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej17 2271 133 lub 17 2274 651
• Straż Miejska- tel. alarmowy dostępny całą
dobę: 601 909 026
Adres mailowy urzędu: um@ekolbuszowa.pl.
Pozostałe numery telefonów znajdują się na stronie
www.kolbuszowa.pl w zakładce KONTAKT.
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SERWIS INFORMACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w KOLBUSZOWEJ

Informacja dotycząca deklaracji i stawki za odpady
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE, ŻE
w związku ze zmianami przepisów ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących m.in.
powszechnego obowiązku prowadzenia segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości oraz w związku z podjętymi
uchwałami przez Radę Miejską w Kolbuszowej:
• w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady,
• w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

OGŁOSZENIA
UMIG
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) na okres
21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania
w dzierżawę.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) na okres 21 dni
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.
■ zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ) na okres
21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania
w użyczenie.
Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik,
• w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.
od 1 kwietnia 2020 roku obowiązywać będzie
nowa opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kolbuszowa.
Zmianie ulega sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami, z dopuszczeniem zwolnienia z części opłaty w zamian za kompostowanie
bioodpadów w przydomowym kompostowniku.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji
śmieciowych w terminach do 30 kwietnia, zgodnie z nowym wzorem dokumentu.
Nowy druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej srodowisko.kolbuszowa.pl oraz zostanie przekazany mieszkańcom:
- na terenie poszczególnych sołectw w sposób
zorganizowany przez sołtysów,
- na terenie miasta przez pracowników Urzędu
poprzez umieszczenie w skrzynce pocztowej, bez
wchodzenia na posesje.
Wypełnioną deklarację, o której mowa powyżej,
właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
przy ul. Obrońców Pokoju 21, bądź na ul.
Piekarskiej 15, 36-100 Kolbuszowa w przygotowanych przy wejściu urnach lub przesłać
drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej

skrzynki podawczej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w Gminie Kolbuszowa
od nieruchomości zamieszkałych wynosi:

23,00 zł/osobę

Miesięczne zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym wynosi:

3,00 zł/osobę

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w gminie Kolbuszowa
dla działalności gospodarczej znajdującej się na
nieruchomości zamieszkałej wynosi:

Pojemność
pojemnika

Miesięczna
stawka opłaty
za pojemnik

60 l
110 l
120 l
240 l
1,1 m3
7 m3
9 m3

2,90
5,41
5,90
11,80
54,00
295,00
350,00

Informacja o zaopatrzeniu
w worki do segregacji
odpadów

Miasto
Spółka komunalna odbierająca odpady segregowane będzie dostarczać worki na wymianę w dniu
odbioru do końca 2020 roku począwszy od miesiąca kwietnia – 14.04.2020 rejon II; 20.04.2020
rejon I.
Na pierwszy miesiąc II-go kwartału tj. kwiecień, Mieszkańcy którym zabrakło worków mogą

zgłaszać się po odbiór pakietu na jeden miesiąc
do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul.
Piekarskiej 15.
Wieś
Mieszkańcy poszczególnych sołectw będą
otrzymywać pakiety worków na II kwartał
w sposób zorganizowany przez sołtysów.
				
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
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Informacja Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kolbuszowej

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie takie objawy jak:
gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kolbuszowej - tel. 17 2271 150, 606 946 473 lub 782 496 856.
W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod
numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio
do oddziału zakaźnego. Najbliższy oddział znajduje się w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu –
17 7800 390. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił także specjalną INFOLINIĘ – 800 190 590.
PAMIĘTAJ!!!
W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia,
ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu.
Unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło
do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia
wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.
NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI
POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie), ani nie udawaj się do szpitala
bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się
zgłosić i czy jest to potrzebne.
Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób
w poczekalni!

Najważniejsze, aby zachowywać higienę:
- myć często ręce wodą z mydłem lub środkiem
odkażającym na bazie alkoholu
- unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust
- zasłaniać usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz
- nie zbliżać się do osób chorych.

KOMUNIKAT ws. obsługi interesantów
w Starostwie Powiatowym

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, mając na uwadze szeroko zakrojone działania profilaktyczne oraz zabezpieczenie funkcjonowania administracji
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mieszkańców i rekomendację służb epidemiologicznych pozostania w domach, ograniczenia
spotkań i dużych zbiorowisk ludzi, informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz
Jednostki Organizacyjne Powiatu nie prowadzą obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.
Do pomieszczeń budynku Starostwa wpuszczani
będą jedynie pracownicy. Możliwe jest załatwianie
spraw przez ePUAP/profil zaufany. Osoby, które
go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności
wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć
sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.
Sprawy można zgłaszać także e-mailem. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego.
Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po
wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie.

Prosimy o kontakt bezpośrednio z Wydziałem
merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
Składanie dokumentów odbywa się w Punkcie
Podawczym znajdującym się na parterze, przy wejściu głównym Urzędu. Dokumentacja, dopiero po
48-godzinnej kwarantannie, skierowana zostanie
do poszczególnych Wydziałów.
Interesanci umówieni telefonicznie z merytorycznym Wydziałem prowadzącym jego sprawę,
w drodze wyjątku, po potwierdzeniu informacji
o umówionej wizycie, będą mieć możliwość skonsultowania swojej sprawy z pracownikiem danego
Wydziału/Instytucji.

Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich
Wydziałów Starostwa znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kontakt.
Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku,
tj. 16 marca wejście do Starostwa Powiatowego
możliwe jest tylko drzwiami głównymi, przy których odbywa się OBOWIĄZKOWA dezynfekcja
rąk. Wejścia boczne do budynku oraz wejście od
parkingu zostały zamknięte.
Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś

KOMUNIKAT WS. WIZYT W URZĘDZIE

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium Polski koronawirusa zwracamy
się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej.
Wszelkie zapytania i wątpliwości prosimy zgłaszać
drogą mailową na adres starostwo@kolbuszowski.pl. Do Państwa dyspozycji pozostają również
numery telefonów, pod którymi można uzyskać
pomoc:
- Sekretariat - 17 2275 880
- Informacja - 17 7445 771

- Samodzielne stanowisko ds. Obronności, Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego - 17 2272
838, 17 7445 702
- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - 17 7445 754
- Wydział Komunikacji i Transportu - 17 7445 748

- Wydział Architektury i Budownictwa - 17 7445
744
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa I Ochrony Przyrody - 17 7445 746
- Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna - 17
7445 725
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 17 7445
718

przegląd KOLBUSZOWSKI

Nr 318
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kolbuszowej - 17 2271 150
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 17
7445 768
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 17 7445 723
W wielu sprawach kierowanych do Urzędu można

także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:
- poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl
- poprzez platformę e-Obywatel https://obywatel.
gov.pl/
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Zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego. W wielu sytuacjach nie ma potrzeby załatwiania sprawy osobiście w urzędzie.
Ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej obowiązuje do odwołania.
Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z pogłębiającym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa podjąłem decyzję o zmianach w organizacji
pracy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Działania te mają charakter prewencyjny i obowiązują od 16 marca do odwołania.
Zmiany dotyczą ograniczeń w poruszaniu się po
budynku, obsłudze interesantów, a także wydzielenia tymczasowego punktu obsługi klienta na
parterze budynku, gdzie odbywa się obowiązkowa dezynfekcja rąk. Jednocześnie proszę Mieszkańców, aby w każdej sytuacji niewymagającej
osobistej wizyty, kontaktować się ze Starostwem
telefonicznie lub elektronicznie. Zasady te mają na
celu troskę o zdrowie i bezpieczeństwo, zarówno
interesantów, jak i pracowników.
Zwracam się również z apelem do Mieszkańców
Powiatu Kolbuszowskiego o ograniczenie swoich
wyjść z domu, tylko do tych, które są naprawdę ko-

nieczne. Swoje słowa kieruję także do młodzieży.
Młodzi ludzie! Czas wolny od zajęć edukacyjnych,
nie jest czasem, który w aktualnej sytuacji powinno
wykorzystać się na wspólną zabawę czy spotkania.
Proszę zostańcie w domach i wykorzystajcie pożytecznie ten czas.
Drodzy Państwo. Proszę o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego – proszę
pamiętać o częstym myciu rąk, unikaniu dotykania
oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub
ma gorączkę. Jeżeli to możliwe proszę ograniczyć
przebywanie w miejscach publicznych.

Proszę również o zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne i schorowane znajdujące się w bliskim sąsiedztwie. Być może potrzebują naszej
pomocy w realizacji codziennych czynności, takich
jak zakupy czy zaopatrzenie w leki.
Szanowni Państwo! Zachowajmy się wszyscy
odpowiedzialnie – od tego zależy zdrowie nas
wszystkich. Jednocześnie proszę o zachowanie
spokoju i nie uleganiu panice.
Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś

Spotkanie Powiatowego Sztabu Zarządzania
Kryzysowego w Starostwie Powiatowym

We wtorek (10 marca), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Kolbuszowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terytorium Polski.
W posiedzeniu udział wzięli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Chmielowiec, Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kolbuszowej Zbigniew Strzelczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Barbara Dudzińska, Burmistrz
Kolbuszowej, Wójtowie gmin Powiatu Kolbuszowskiego
lub ich przedstawiciele, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Powiatowy
Policji w Kolbuszowej. Spotkanie poprowadził Starosta
Kolbuszowski – szef Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Kolbuszowej.
Podczas spotkania rozmawiano o środkach bezpieczeństwa, powziętych ze względu na rozprzestrzeniający się
koronawirus. Zgodnie z zaleceniami Starosty Kolbuszowskiego, Burmistrz Kolbuszowej oraz Wójtowie gmin
Powiatu Kolbuszowskiego wytypowali obiekty, które
zostaną przeznaczone do kwarantanny dla osób mających
kontakt z osobami zarażonymi wirusem COVID-19.
Łącznie na terenie powiatu wyznaczonych zostało 12
budynków, mogących pomieścić ok 1 300 osób.
Wzmożone środki ostrożności powzięto także w szkołach. Od 12 marca 2020 r. zajęcia w placówkach oświatowych zostały zawieszone na okres dwóch tygodni. Odwołano wszystkie wycieczki zagraniczne oraz wycieczki
krajowe. Dyrektorzy szkół zorganizowali dodatkową
dezynfekcję najczęściej używanych powierzchni (klamek, parapetów, poręczy) oraz sanitariatów. Ustawiono
dodatkowe dozowniki mydła i płynów dezynfekujących.

Spotkanie Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej
Ponadto nauczyciele i wychowawcy przeprowadzali
z uczniami pogadanki na temat zasad przestrzegania
higieny i zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
Na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone plakaty i informacje dotyczące zagrożeń wynikających z zakażenia
koronawirusem.
Starosta Kolbuszowski jest w ciągłym kontakcie ze służ-

bami Wojewody Podkarpackiego. Na bieżąco realizowane są kolejne zadania, mające na celu minimalizujące
ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Barbara Żarkowska
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Należy dbać o higienę
i ograniczać kontakty z innymi!

Dbałość o higienę to jeden z najważniejszych czynników w walce z wirusami. – Ważne jest mycie rąk po każdej wizycie na
zewnątrz, gdzie mieliśmy kontakt z innymi osobami, ale również unikanie dużych skupisk ludzi – mówi Barbara Dudzińska – Powiatowy Inspektor Sanitarny z Kolbuszowej.

Koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, czyli poprzez aerosol, który powstaje w kaszlu,
kichaniu oraz podczas mówienia i to może być
bezpośrednią przyczyną zakażenia. Dlatego należy
zachowywać zdroworozsądkowe środki ostrożności w relacjach z innymi osobami, tj. zachowywać
bezpieczną odległość 1-1,5 m podczas rozmowy
jednej osoby od drugiej, dbać o higienę osobistą,
tj. myć dłonie po każdej wizycie na zewnątrz oraz
unikać dużych skupisk ludzi. Pośrednio wirusem
możemy zarazić się poprzez dotykanie powierzchni płaskich, na których znajdują się wydzieliny lub
wydaliny chorego na wirus. Jeśli chodzi o maseczki przeciwwirusowe, to jak zaznacza Barbara
Dudzińska, nosić je powinny przede wszystkim
osoby chore, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się zarazków. Nie są one natomiast zalecane
osobom zdrowym.
Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html.
Barbara Żarkowska
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Promocja i Kultura Powiatu
tel. 17 7445 730
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl

Kwarantanna jest OBOWIĄZKOWA!
Od 15 marca, po powrocie do Polski, każdy
zobowiązany jest do poddania się obowiązkowej
14-dniowej kwarantannie.
Co to oznacza?
Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.
Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.
Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny
w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym
Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz

podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich
poleceń i wytycznych.
• Nie opuszczaj domu.
• Nie wychodź do sklepu.
• Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę
możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż
je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie
masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie
o pomoc do gminy.
• Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj
ludzi do domu.
• Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości
ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

• Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby
przebywające w mieszkaniu.
• Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz
takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
• Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
• Zachowaj zasady higieny.
• Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
• Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy
dziennie.
• W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub
duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne
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ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś
się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
• Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia
dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji
Sanitarnej.
• W weryfikacji przestrzegania kwarantanny poma-

gają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić
w czasie kwarantanny.
• W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może
wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek
POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest
dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista.
Więcej informacji na temat koronawirusa znaleźć

17
można na stronie: www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590
Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat
karny w wysokości 5000 zł.

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny - tak
brzmiało uzasadnienie projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Od tego czasu w wielu
miastach, wsiach i miasteczkach organizowane są
różnego rodzaju uroczystości i podejmowane są
różnorakie inicjatywy upamiętniające Żołnierzy
Wyklętych.
W powiecie kolbuszowskim, w tym dniu, w hołdzie pamięci Żołnierzom Wyklętym, wywieszone
zostały flagi państwowe. W pobliskiej Weryni,
w Szkole Podstawowej noszącej imię kapitana
Józefa Batorego-Żołnierza Niezłomnego, zamordowanego 1 marca 1951 w Warszawie odbyły się
uroczystości upamiętniające te wydarzenia.
W niedzielę (1 marca), w Raniżowie natomiast
odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Z kolei w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej przygotowana została wystawa, zatytułowana
„Żołnierze Wyklęci Podziemie Niepodległościowe
1944-1963”.
Opr. B. Żarkowska

II etap
budowy
remizy OSP
w Świerczowie

W dniu 19 lutego w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej podpisano umowę na realizację II etapu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Świerczowie. Zakres zadania obejmuje dostawę
i montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.
Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, jest firma WAL MAR
Waldemara Marciniaka z Sędziszowa. Koszt przedsięwzięcia to ponad 71 tys. zł. Okna i drzwi zostaną
zamontowane do końca kwietnia br.

fot. Instytut Pamięci Narodowej (https://ipn.gov.pl/pl)
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WYDARZENIA Z ŻYCIA
MUZEUM
I FUNDACJI
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
"Serce bez granic"

w Hucie Komorowskiej
luty 2020 r.
Przyczyną interwencji był potężny konar, który
niebezpiecznie zawisł nad aleją główną. Złamane drzewo to efekt huraganu, który w tym
czasie nawiedził Polskę. Masywna gałąź była
zagrożeniem dla życia pracowników oraz odwiedzających i mogła w każdej chwili runąć.
Strażacy wycięli też inne gałęzie, które w ich
ocenie mogły zagrozić bezpieczeństwu ludzi.
Na koniec panowie zweryfikowali stan południowej części parku i udzielili porady w zakresie wycinania zbutwiałych i uszkodzonych
drzew. Serdecznie dziękujemy panom strażakom z PSP w Kolbuszowej i OSP w Hucie Komorowskiej za błyskawiczne przystąpienie do
akcji i profesjonalne usunięcie szkód.

STATYSTYKA
Figura Matki Bożej z parku przy Muzeum odnowiona przez Pana Piotra Kaczmarskiego z Huty
Komorowskiej, fot. K. Cesarz
W lutym 2020 r. pracownik Fundacji „Serce
Bez Granic” Pan Piotr Kaczmarski ukończył prace konserwatorskie figurki Matki Bożej z parku
przy Muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego SJ.
Drewniana rzeźba dłuta uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie miała
liczne ubytki i wymagała gruntownego odnowienia. Po trwających blisko dwa miesiące etapach
uzupełnień, formowania, szlifowania i malowania
figurka powróci na dawne miejsce w cieniu dębów
nieopodal Muzeum. Dziękujemy Panu Piotrowi za
profesjonalizm i sprawną rękę.
Dnia 12 lutego 2020 r. w godzinach przedpołudniowych w parku przy Muzeum Kard.
Adama Kozłowieckiego SJ strażacy z PSP
w Kolbuszowej i druhowie z OSP w Hucie
Komorowskiej podjęli działania ratownicze.

Od początku 2020 r. Muzeum Kard. Adama
Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej odwiedzają goście zainteresowani inspirującym życiem patrona Fundacji „Serce Bez Granic”. Były
to osoby indywidualne i grupy zorganizowane.
Niemożliwe jest, aby wymienić wszystkich odwiedzających. Relacje z wizyt dostępne są na Facebooku Muzeum.
W sobotę 8 lutego 2020 r. podjęliśmy wyjątkowych gości. Do Muzeum przybyła pani Barbara
z córką Żanetą Majcher. Pani Barbara niestrudzenie
głosi Słowo Boże, a pani Żaneta to doceniana na
całym świecie utalentowana tancerka. Po zwiedzaniu czas upłynął nam na życzliwej rozmowie przy
kawie i łakociach. Dziękujemy za pokrzepiające
słowa, piękne świadectwo i otuchę.
W środę 19 lutego 2020 r. w ramach projektu
„Na tropie skarbów przyrody” w Muzeum Kard.
Adama Kozłowieckiego SJ odbyły się warsztaty
przyrodnicze, które przygotowała i poprowadzi-

ła Pani Barbara Paszkowska, dyrektor miejscowej podstawówki i koordynator tego projektu.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas VII
i VIII Szkoły Podstawowej im. Kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej. Tematem
przewodnim warsztatów były drzewa i krzewy
iglaste. Uczniowie otrzymali żywe gałązki, które
umożliwiły im obserwację różnic między budową
pospolitych gatunków występujących w Polsce.
Zajęcia praktyczne kontynuowano w dawnym
parku przy Muzeum. Lekcję na świeżym powietrzu zakończono integracyjnym grillem. Młodzież
oprowadzono także po wystawie stałej o Kardynale
Kozłowieckim SJ. W spotkaniu udział wzięli również nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kard.
Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej:
Pani Agnieszka Oczeretko i Pan Dariusz Żak, a także Prezes Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorowskiej Pani Ewa Kopeć, inicjator projektu „Na tropie
skarbów przyrody”.
W dniu 22 lutego 2020 r. w Muzeum odbyły
się warsztaty pn. „Smaki Afryki”. W spotkaniu
uczestniczyły dzieci i młodzież z parafii św. Józefa
w Nisku, którym towarzyszyli opiekunowie: ks.
Zbigniew, siostra Barbara oraz rodzice. Młodzi
parafianie uczyli się rozpoznawać tajemnicze surowce i owoce z dalekich krajów. Wspólnie pokrojono i skosztowano takich przysmaków jak: papaja, pitaja, marakuja, kiwano, kumkwat, tamarillo,
miechunka, czerwone banany, pistacje, nerkowce,
chińska gruszka, melon, mango, granat, limonka,
awokado i wiele innych. Wśród przypraw i surowców nie zabrakło zaś anyżu, szafranu, czerwonego
i białego pieprzu, jagód goji, morwy, czarnego
ryżu, amarantusa itp.
Po długiej degustacji grupę zaproszono na
wspólne pieczenie batatów z czosnkiem, olejem

Interwencja strażaków z Kolbuszowej i Huty Komorowskiej ws. złamanego Młodzież i nauczyciele SP w Hucie Komorowskiej podczas warsztatów „W podrzewa w parku przy Muzeum, 12 lutego 2020 r., fot. A. Wlazło
szukiwaniu skarbów przyrody”, 19 lutego 2020 r., fot. A. Wlazło
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i przyprawami, które napełniły aromatem budynek Muzeum. Mało kto miał wcześniej styczność
z tymi pochodzącymi z Ameryki Południowej
słodkimi ziemniakami. Dzieci prześcigały się
w skojarzeniach, by w końcu ustalić, że batatom
najbliżej jest do marchewki.
Popołudniową część wizyty przeznaczono
na zwiedzanie Muzeum. Goście obejrzeli filmy o tematyce misyjnej, a wiedzę o Kardynale
Kozłowieckim SJ poszerzyli w salach ekspozycyjnych. Spotkanie uwieńczono pamiątkowym
zdjęciem.
Muzeum Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej odwiedziło w ciągu dziewięciu lat aktywności niemal
34 000 osób z całego świata.
Więcej informacji na stronie www.cardinalekozlowiecki.pl oraz na Facebooku Muzeum.
Agnieszka Wlazło

Goście z parafii św. Józefa w Nisku, 22 lutego 2020 r., fot. A. Wlazło

Finansowo
FATALNY WPŁYW COVID19 NA ŚWIATOWĄ GOSPODARKĘ.
Obniżka stóp Fed przed regularnym posiedzeniem
tylko wzmocniła panikę na rynkach. Inwestorzy są
przekonani, że dotychczasowe działania rządów
i banków centralnych okażą się niewystarczające dla zniwelowania ekonomicznych skutków
epidemii. Efektem były silne spadki na rynkach
akcji i osłabienie walut rynków wschodzących.
Złoty radził sobie szczególnie słabo – para €/PLN
wzrosła ponad 4,60. To efekt bardzo agresywnych
działań podjętych przez NBP. Szczególnie cierpią
też polscy „frankowicze”, bo CHF/PLN wybił się
do poziomów wyższych niż w 2008r. (4,37).
Zakres działań podjętych przez NBP jest zaskoczeniem chyba dla wszystkich. Jeszcze 3 dni
temu pisano, iż NBP może rozpocząć operacje
niestandardowe, ale raczej w obszarze wsparcia
banków komercyjnych w kreacji kredytu. NBP
poszedł jednak dalej wchodząc na rynek obligacji
skarbowych rządu. Te działania NBP powinny
ustabilizować krajowy rynek długu. W ostatnich
tygodniach stał się niepłynny generując olbrzymią zmienność. Takie operacje przemawiają za
umocnieniem papierów, musimy jednak poznać
informację o wielkości zwiększenia ilości pieniądza w obiegu (QE), a także wielkości programów
rządowych i jak bardzo skoczą potrzeby pożyczkowe. Po takiej decyzji NBP, pole do działania
rządu znacznie się zwiększyło i skala programów
pomocowych może wynieść docelowo, podobnie
jak w innych krajach, kilka procent PKB. Programy mogą zostać rozłożone na parę etapów,
w zależności od rozwoju sytuacji.
Liczba zakażonych osób we Włoszech rośnie
w ciągu doby w tempie z 25 do 28tys, w Hiszpa-

nii z 8 do 10tys. osób, we Francji z 5,4 do 6,6tys.,
w Niemczech z 5,8 do 7.7tys. W USA liczba potwierdzonych przypadków wzrosła ostatnio z 3,7
do 4,7tys osób w ciągu dnia. W odpowiedzi na
rozprzestrzenianie się epidemii główne gospodarki
UE tj. Niemcy, Francja i Hiszpania zdecydowały
o całkowitym zamknięciu granic dla ruchu turystycznego.
Eurogrupa (tj. ministrowie finansów państw UE)
potwierdziła zawieszenie reguł fiskalnych. Kraje
członkowskie zdecydowały się uruchomić pakiet
stymulacyjny, łącznie o wielkości 1%PKB państw
wspólnoty (ok. €120mld) dla wsparcia gospodarek.
Dodatkowo kraje członkowskie zobowiązały się
do wprowadzenia programów płynnościowych
i gwarancyjnych w wysokości ok 10%PKB. Postanowienia Eurogrupy rozpoczął realizować Bank
Francji. Władze monetarne ogłosiły wprowadzenie
programów gwarancyjnych na kwotę €300mld
(11,6% francuskiego PKB). Rząd francuski ma
również zrezygnować z poboru należności podatkowych w kwocie €10mld (0,4% PKB). Walkę
z ekonomicznymi skutkami epidemii podjął też
Europejski Bank Inwestycyjny. Instytucja poinformowała, że uruchomi €40mld (ok. 0,2% PKB
wspólnoty) na kredyty pomostowe i inne działania
mające złagodzić problemy płynnościowe przedsiębiorstw.
Kończąc życzę wszystkim, a w szczególności
inwestorom opanowania i spokoju oraz jedynie
trafnych decyzji, a w okresie Wielkanocnym
pogody ducha mimo wszystko, ZDROWIA i radości oraz wszelkiego dobra, smacznego jajka
i bardzo mokrego śmigusa - dyngusa!

Marek Kowalski
Autor jest magistrem ekonomii
i absolwentem handlu zagranicznego;
posiada ponad dwudziestoletnie
doświadczenie zawodowe – pracując na
stanowiskach kierowniczych w sferze
finansów, zarządzania projektami (w tym
restrukturyzacji) oraz importu
w największych firmach Podkarpacia
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Przypominamy...

10/11 marca 1938r. – na pograniczu polsko-litewskim zginął pochodzący z Dzikowca strzelec Stanisław Serafin.

W okresie międzywojennym Litwini nie uznawali
granicy polsko-litewskiej i mieli do nas uraz po
zajęciu przez Polskę Wilna. W nocy z 10/11 marca
1938r. 24 letni Stanisław Serafin służył w Korpusie
Ochrony Pogranicza na granicy polsko-litewskiej
i patrolował granicę w okolicach wsi Wiersze-Radówka. Dostrzegł ludzi usiłujących przekroczyć
granicę. Podczas pościgu za nimi przypadkowo
wszedł na stronę litewską i postrzelił policjanta
litewskiego Justasa Lukoseviciusa, który odpowiedział ogniem raniąc Serafina. Litwini nie zezwolili
na przybycie polskiego lekarza. Zanim litewski lekarz udzielił mu pomocy, polski żołnierz już zmarł.
Śmierć strzelca Serafina wzburzyła polską opinię
publiczną i stała się pretekstem do wysunięcia
ultimatum pod adresem Litwy. Polskie radio oraz
prasa głośno donosiły o tym przykrym incydencie granicznym. Jego śmierć stała się okazją do
antylitewskich manifestacji pod hasłem „Wodzu
prowadź na Kowno”, bezpośrednio kierowane do
naczelnego wodza Edwarda Rydza – Śmigłego.
Taka manifestacja odbyła się w rodzinnych stronach Stanisława Serafina. Z Kolbuszowej do Dzikowca wyruszyła patriotyczna manifestacja, która
po dotarciu na miejsce wzięła udział w nabożeństwie żałobnym. Do Dzikowca przybył również
wojewoda lwowski Alfred Biłyk, który w imieniu
premiera Felicjana Sławoj - Składkowskiego rodzicom poległego żołnierza złożył kondolencje. Wojewoda przyjął od mieszkańców Dzikowca petycję
o pochowaniu Stanisława Serafina w rodzinnej wsi.
Pogrzeb odbył się jednak w Marcinkańcach koło
Grodna (obecnie Białoruś). Incydent graniczny
z Litwą znalazł na forum Ligii Narodów. Sprawa
stała się głośna w całej Europie. Niemcy i Związek

Pomnik Stanisława Serafina w Dzikowcu
Trumna z ciałem poległego Stanisława Serafina
fot. www.soleczniki.pl/w-drodze-do-solecznik fot. www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/59273/h:438/
Radziecki zwęszyli pretekst do podziału wpływów
w tej części Europy i chcieli na tym ogniu „upiec
swoje kasztany”. Jak się później okazało, wiosną
1939r. Niemcy bez wypowiedzenia wojny zajęły
litewski port na Bałtyku Kłajpedę, a pozostałą
część Litwy jesienią 1939r. zajęła Armia Czerwona. Gdyby Litwa nie ugięła się pod polskim
ultimatum i nie nawiązała z nami stosunków dyplomatycznych, rozładowując tym samym napięcie

w tej części Europy, to nasi wschodni i zachodni
totalitarni sąsiedzi wywołaliby konflikt, obciążając za to Polskę, a historycy datę wybuchy II
wojny światowej wyznaczyliby o rok wcześniej.
24 lipca 1938 r. premier Sławoj-Składkowski odsłonił w Dzikowcu pomnik kaprala Serafina oraz
odznaczył jego rodziców Złotym Krzyżem Zasługi.
Stanisław Gorzelany

X Gminny Konkurs MatematycznoPrzyrodniczy „Uczniowie Galileusza”
Dnia 27 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej
w Widełce już po raz dziesiąty odbył się Gminny
Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Uczniowie Galileusza”. Udział w nim wzięło 5 szkół
podstawowych z gminy Kolbuszowa. Konkurs był
organizowany w formie quizu dla uczniów klas
VI szkół podstawowych. Szkołę reprezentowała
drużyna trzyosobowa mieszana, która miała do
rozwiązania różnego typu zadania z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych wykorzystując
zdobytą wiedzę w praktyce. W tym roku przedmiotami konkursowymi były: matematyka, biologia i geografia.
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Tematem przewodnim konkursu była osoba i cytaty Jana Pawła II z okazji 100-lecia jego urodzin. Na
zakończenie Pan Robert Furdyna- przedstawiciel
Nadleśnictwa Kolbuszowa, w piękny i ciekawy
sposób połączył osobę papieża z wielkim uczonym
Galileuszem. Obydwaj pomimo wielu sprzeciwów
dążyli do swojego celu i swoich przekonań. W roku
1992 uroczyście papież Polak zrehabilitował Galileusza, który według niego „wiele się wycierpiał
z winy ludzi i instytucji Kościoła”. Tymi słowami
zachęcił uczestników, że warto zauważać otaczający nas świat i szukać nietypowych rozwiązań.
Należy nadmienić, że nagrody ufundowało Nadleśnictwo Kolbuszowa. Nad całością konkursu
czuwała komisja w składzie:
Przewodniczący:
• mgr Mirosław Karkut- dyrektor ZS w Widełce
• dr Robert Furdyna- przedstawiciel Nadleśnictwa
Kolbuszowa
A oto wyniki konkursu:
• I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1
Kolbuszowa

• II miejsce: Szkoła Podstawowa Przedbórz
• III miejsce: Szkoła Podstawowa Widełka
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Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
Beata Sudoł, Agata Dulska- Jeż

Świętowanie po „Kobiecemu”

Każda okazja do świętowania jest szansą na wspólne spędzanie czasu w towarzystwie przyjaciół, znajomych lub ludzi, z którymi dzielimy pasje i zainteresowania. Taką okazją było spotkanie w dniu 7 marca br. na kolbuszowskim Rynku Pań z Kolbuszowskiego Klubu Nordic Walking oraz zainteresowanych, by wspólnym marszem Nordic Walking uczcić Święto Kobiet.
Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia przy krokodylu ruszyłyśmy do przemarszu. Najpierw rundka
„honorowa” wokół Rynku, a następnie szliśmy
ulicą Piłsudskiego, tak by zakończyć marsz na
stadionie. A tu czekała na nas gorąca herbata, kawa
i przepyszne ciastko oraz wspaniały koncert pani
Beaty Wiater. Przy dźwiękach pięknej muzyki,
śpiewu energicznej i charyzmatycznej pani Beaty
spędziliśmy wspaniały wieczór. A organizatorem
wybornego wieczoru- koncertu i słodkich przyjemności była Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej

i Sportu oraz Zarządy Osiedli 1,2, i 3 za co serdecznie dziękujemy.
Kolbuszowski Klub Nordic Walking od kilku lat
aktywnie działa na rzecz popularyzacji nordic
walking, jako wspaniałego sposobu rekreacji oraz
dyscypliny sportowej w której każdy, niezależnie
od metryki może osiągać sukcesy, dbać o swoją
kondycję fizyczną i aktywnie spędzać czas.
Organizatorzy Marszu dziękują wszystkim, którzy
włączyli się w organizację imprezy oraz tym którzy
przyszli. Zapraszamy za rok.

Po raz kolejny utwierdziliśmy się w przekonaniu,
że warto organizować takie imprezy, aby wspólnie
świętować oraz mile i zdrowo spędzać czas. Zachęcamy i zapraszamy na spotkania z kijkami
w każdy wtorek o godz. 18.00 na Stadion (a od
kwietnia o 19.00).
Serdecznie Dziękujemy i Zapraszamy
KKNW
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Wykonujemy Meble Tarasowe

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 12 (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588
36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13 21
39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 31
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu

www.dobreubezpieczenia.eu
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S T W - rok powstania 1965

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE
36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2
Tel. 17 2271666, 17 2271962, Fax 17 2271465

OFERUJEMY USŁUGI: Badania techniczne pojazdów:
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 13

Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t
Ciągniki rolnicze
Samochody z instalacją gazową - motocykle
Badania: c, d, e, f

OFERUJEMY

q naprawy samochodów osobowych i ciężarowych q naprawa i serwis ogumienia:
q wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników rolniczych oraz
samochodów osobowych q profesjonalne urządzenia i materiały.

Wymiana i sprzedaż olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych.
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 17, sobota 7 - 13

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi

Stacja paliw prowadzi sprzedaż

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 15
q Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK q akcesoria q oleje silnikowe q przekładniowe
q płyny niezamarzające do układów chłodzenia q sznurki do pras samozbierających itp.
q Sprzedaż materiałów budowlanych: cement, wapno, cegła, piasek, żwir.

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kostka i miał - dowóz do 3 km. Gratis.
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upusty, niespodzianki.
Sprawdź nasze ceny!!!

CENTRUM HANDLOWE

Grupa Polskich Sklepów PASSA

UL. 11 LISTOPADA 3, 36-100 KOLBUSZOWA
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

DOLNA KONDYGNACJA: Neopunkt AGD,RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy
Polsat „Kora” - Pościel, Ręczniki, Usługi
Foto .
Krawiectwo – Szycie na miarę , przeróbki,
dodatki krawieckie
PARTER: Art. Spożywcze , Stoisko
monopolowe, Chemia Gospodarcza,
Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka
Kawa z ekspresu , Hot -Dogi

I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie
II PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDICA , Kompleksowe usługi z zakresu medycyny i stomatologii , Lekarze Specjaliści ,
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilitacja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłatne – Umowa z NFZ

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY!!!
www.sklepy.orzech.com.pl
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PŁYTKI
CERAMICZNE
Z. P. U. H. STALBET
KOLBUSZOWA,
UL. J. WIKTORA 15
(BOCZNA
UL. RZESZOWSKIEJ)
TEL./FAX 17 22 73 047
KOM 510 463 899

zapraszamy
w godz .

w

700 - 1600
soboty 7 00 - 13 00

KOLBUSZOWA, UL. SOKOŁOWSKA 79
R PIZZA R DANIA OBIADOWE
R ŚNIADANIA R DESERY R ALKOHOLE

ORGANIZUJEMY CATERING
ORAZ
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE.
GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 1000-2100
SOBOTA - NIEDZIELA: 1200-2100

TEL. 17 744 40 77
DOWÓZ NA TERENIE
MIASTA GRATIS!

Nr 318

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
DR N. MED.

ARKADIUSZ FLIS
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

36-100 Kolbuszowa
www.flisarkadiusz.com

ul. Nowe Miasto 51 (I piętro)
/przy aptece Pani mgr Furmańskiej/

USG 4D, usg sutków, cytologia,
kolposkopia, ginekologia estetyczna,
laseroterapia, HIFU
GODZINY PRZYJĘĆ:
Środa i piątek 1700-2000
/pozostałe dni tygodnia po kontakcie
telefonicznym/
REJESTRACJA: Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537
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r profesjonalne videofilmowanie (HD-Blue Ray)
i fotografowanie wszelkich uroczystości
r fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami
PROMOCYJNE CENY
NA WYKONYWANIE
WYKONYWANIE ZDJĘĆ!!!

F.U.H. LUPROM
ZŁOTNIK

N

36 - 100 Kolbuszowa ul. 11 - Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 22 74 096.

Oferujemy:
r sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) r naprawy jubilerskie
r skup złota i srebra r dorabianie kluczy r kodowanie kluczy samochodowych
z immobilizerem r usługi grawerskie.
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków
Godz. otwarcia: pn - pt: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 13.00
GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY!

1

1

Przegląd Kolbuszowski
Liczy na młode talenty
Masz dziennikarski
pazur? Pisanie jest
Twoją pasją? Połącz
piękne z pożytecznym

i zgłoś się do naszej

redakcji.

Przegląd Kolbuszowski
pozwoli zaistnieć Ci medialnie!
781 075 513 | 604 541 286 | 17/ 22 73 658 | 17/ 22 71 456
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P. H. U.

Nr 318

S.J.

36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 125c, tel. 17 22 72 396
OFERUJE:
r materiały dociepleniowe r materiały budowlane
r nawozy sztuczne r węgiel r piaski, żwiry r stal
r usługi transportowe r rozładunek towarów HDS-em

SIEDZIBA FIRMY:
36-100 Kolbuszowa,
ul. Piłsudskiego 125c,
tel. 17 22 72 396
CEMENT
OŻARÓW

ODDZIAŁY:
w Cmolasie

tel. 607 333 471

w Hyżnem

tel. 17 2295 835

ZAPRASZAMY
codziennie od 700 - 1700
sobota 700 - 1300

Nr 318
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ROWERY SERWIS
www.city-sport.pl

Rzeszów
ul. Podwisłocze 2a
tel. 17 857 20 98

Dębica
ul. Kopernika 1
tel. 506 608 455

WARSZTAT
SAMOCHODOWY

HURTOWNIA TECHNICZNA

SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA
OFERUJEMY:
• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery •
uszczelnienia • opaski • smarowniczki • przewody
hydrauliczne • łańcuchy • części zamienne
i akcesoria do samochodów krajowych i zachodnich
ul. Handlowa 3 | 36-100 Kolbuszowa

OFERUJEMY:
• wymianę rozrządu • naprawę zawieszenia
• naprawę układu hamulcowego • wymianę
amortyzatorów • wymianę klocków, szczęk
i tarcz hamulcowych • wymianę olejów,
filtrów • wymianę tłumików • toczenie tarcz
hamulcowych • montaż haków holowniczych
Czynne:
w godz. 7.00 - 20.00,
w soboty 7.00 - 13.00

17 227 28 00 | 17 227 58 00

www.walor.com.pl

DRUKARNIA
książki, ulotki, broszury, plakaty, katalogi, teczki

Kolbuszowa, Wiktora 21, 604 194 401

